ספרי ספריית פיג'מה לשנת הלימודים תשע"ט רשימת הבוגרים
1

הסיפור הטוב של דוב
כתב :פיליפ ס .סטיד | איירה :ארין א .סטיד
הוצאת כנרת ,זמורת ביתן
(יחולק באוקטובר/חשוון)

2

מר זוטא ועץ התפוחים

למר זוטא יש עץ תפוחים יבש ומצומק שאינו מוכן לפ ַנות
את מקומו בגינה .כאשר מר זוטא מחליט לטפח סביבו
פרחים וירקות ,גם העץ מתעורר לחיים .סיפור על נטיעה
ועל החשיבות של הסתכלות במה שיש בקנקן ,ולא במראהו
החיצוני.

כתבה :אורית רז | איירה :אורה איל
הוצאת ספרית פועלים
(יחולק בנובמבר/כסלו)

3

טעם של חג

לכל חג בשנה טעמים משלו וסיפורים משלו .ספר סיפורים
ומתכונים חגיגי ,מלא ברוח חגי ישראל ,שילווה את
המשפחות לאורך השנה עם פעילויות מהנות וטעימות.

כתבו :מיה דובינסקי ,יעל מולצ'דסקי,
מירב סריג | איירה :ליאורה גרוסמן
הוצאת כנרת ,זמורת ביתן
(יחולק בדצמבר/טבת)

4

סּוּפרגֵ ’ף
ֶ

כל העטלפים יכולים לעוף ,לראות בחושך ולשמוע מרחוק,
אבל ג’ף רוצה להיות יותר ,מיוחד ,אחר .הוא רוצה להיות
גיבור-על .סיפור מצחיק ומאויר להפליא על הדרך למציאת
המיוחד בכל אחד.

כתב ואייר :מאט קאר
הוצאת כנרת ,זמורה-ביתן
(יחולק בינואר/שבט)

5

מישו

מישו לובש כנפיים ,קרניים ,שריון וכרבולת ומוסיף לעצמו
גם כמה זנבות וקוצים .האם מישו יצליח להפוך למישהו
אחר? האם אביזרים חיצוניים ישנו את מי שהוא באמת?
סיפור חדש וחכם על מה שבחוץ ומה שבפנים מאת הסופרת
האהובה רינת הופר.

כתבה ואיירה :רינת הופר
הוצאת כנרת ,זמורת ביתן
(יחולק בפברואר/אדר א׳)

6

מאחורי הדלת יש שביל

הסופרת והמאיירת גיל-לי אלון קוריאל מזמינה את הקוראים
להצטרף אל ילד בדרכו אל הבית של סבתא ולגלות איתו
את כל הדברים הנפלאים שנמצאים סביבנו בבית ,ברחוב
ובעולם.

למה חתולים לא נחמדים?

מה גורם לחתול להיות לא נחמד? איך אפשר להבין חתול
עצבני? האם הוא רעב? ואולי הוא עצוב או בודד? ספר
ישראלי חדש ומעורר מחשבה על ראיית האחר ,על חתולים
ובעצם על כולנו.

אותיות מתוקות

גל מתחילה ללמוד את האלף-בית ושומעת מאבא סיפור
מיוחד על סבא רפאל ,על אותיות עבריות ועל מקורות
המשפחה .סיפור מתוק במיוחד על אהבת הקריאה שעוברת
מדור לדור.

כתבה ואיירה :גיל-לי אלון קוריאל
הוצאת הקיבוץ המאוחד
(יחולק במרס/אדר ב׳)

7

כתב :אורי לברון | איירה :מיכל שלו
הוצאת כתר
(יחולק באפריל-מאי/ניסן-אייר)

8

הדוב רוצה לספר סיפור ,אבל כל חבריו עסוקים בהכנות
לקראת החורף .בבוא האביב הם מתפנים להקשיב ,אך
הדוב שוכח מה ביקש לספר! סיפור על אהבת הסיפור
ועל אהבת ֵרעים.

כתב :ג'קי לוי | איירה :נועה קלנר
הוצאת מזרחי
(יחולק במאי/אייר)

איורים
ח
דשים!
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